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A 12ª edição do evento será neste domingo (31 de julho).

Corrida da Cerveja 
volta a ser realizada 
em Rio Bananal após 
mais de 20 anos 

FAZENDO
HISTÓRIA!
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Sicoob Leste 
Capixaba 
inaugura duas 
novas agências 
no Sul da Bahia

6

Governador Lindenberg 
implanta prontuário 
eletrônico e agiliza 
atendimentos na Saúde                           
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Judaci Bolsoni é reeleito 
para o quinto mandato na 
presidência da Câmara de 
Rio Bananal e oficializa 
devolução recorde de 
R$ 756 mil aos cofres do 
município

ESCOLA DE GRANDE PORTE E NOVA PONTE SOBRE O RIO BANANAL
Estas e outras ações 
fazem parte do pacote 
de obras anunciado pelo 
prefeito Edimilson Eliziário 
ainda para este ano

A NOVA PONTE será construída entre a rua João Cipriano e a avenida 14 
de Setembro, na altura do armazém da Fracarolli Café, no local onde hoje 
está instalada uma passarela
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Reeleito presidente da Câmara para o 
biênio 2023/2024, o vereador também será 
o único a comandar o Poder Legislativo 

do município por cinco mandatos. 

A Câmara de Vere-
adores de Rio Bananal 
aprovou no último dia 11 
de julho a devolução de 
R$ 756.025,10 aos cofres 
da Prefeitura do Municí-
pio. O valor é resultado 
da maior economia de 
recursos públicos alcan-
çada na história do Poder 
Legislativo ribanense, no 

R$ 756 MIL 
É o valor recorde economizado 

em 2021 e devolvido pela 
Câmara aos cofres públicos

de Rio Bananal.

R$ 2.031.025,10
É quanto o município economizou em todas as gestões de Judaci 

Bolsoni à frente da Câmara de Vereadores, até o momento. 

ano de 2021, sob a pre-
sidência do vereador 
Judaci Bolsoni (PSB). 

Mensalmente, as 
câmaras recebem re-
passes constitucionais 
de um percentual da re-
ceita dos municípios, os 
chamados duodécimos, 
para a manutenção de 
suas atividades. No 

caso de Rio Bananal, 
os valores repassados 
não foram integralmen-
te gastos, resultando 
na economia, graças à 
política de austeridade 
e contenção de gastos 
adotada pela presidên-
cia do Legislativo, em 
concordância com to-
dos os vereadores. 

A devolução acon-
tece mesmo com a Câ-
mara investindo em uma 
ampla reforma e amplia-
ção de sua sede própria, 
cujas as obras estão em 
andamento. Além da re-
forma, o prédio ganhará 
três novas dependên-
cias, sendo uma sala de 
reuniões para os verea-
dores e salas para arqui-
vo e almoxarifado. 

Ao mesmo tempo 
que os R$ 756 mil eco-
nomizados em 2021 são 
devolvidos aos cofres da 
Prefeitura, Judaci Bolso-
ni é reeleito, por unani-
midade, para comandar 
a Casa de Leis ribanen-
se pelo quinto mandato, 
no biênio 2023/2024. 
Ambas as marcas são 
recordes na história po-
lítica e administrativa de 
Rio Bananal. 

Em todas as vezes 
que Judaci esteve na 
presidência, a Câmara 
economizou e devol-
veu dinheiro aos cofres 
municipais. Nas quatro 
gestões dele, até o mo-
mento, o montante devol-
vido ultrapassa os R$ 2 
milhões – foram R$ 245 
mil, em 2010; R$ 530 mil, 
em 2017; R$ 500 mil, em 
2018; e R$ 756 mil, em 
2021. 

Até o final deste ano 

de 2022, o presidente 
da Câmara planeja ofi-
cializar mais uma de-
volução à Prefeitura, 
contudo, ainda não é 
possível precisar o valor 
exato. A partir de então, 
os 11 vereadores enca-
minharão uma indica-
ção ao prefeito Edimil-
son Eliziário (PP), su-
gerindo em que ações 
os recursos devem ser 
aplicados em favor da 
população. 

Judaci Bolsoni ga-
rantiu que a política de 
austeridade adminis-
trativa, voltada para a 

redução de despesas 
e contenção de gastos, 
será mantida no próxi-
mo biênio (2023/2024). 
O presidente ressaltou 
a parceria e o compro-

metimento de todos 
os vereadores, sem os 
quais, segundo ele, não 
seria possível a econo-
mia e os resultados al-
cançados. 
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Edimilson anuncia pacote de
obras em Rio Bananal
ESCOLA DE GRANDE PORTE E UMA NOVA PONTE SOBRE O 
RIO BANANAL ESTÃO ENTRE AS OBRAS ANUNCIADAS.

O PREFEITO Edimilson Eliziário garantiu que as 
obras serão licitadas (contratadas) ainda este ano

A NOVA PONTE será construída entre a rua João Cipriano e a avenida 14 de Setembro, na altura do 
armazém da Fracarolli Café, no local onde hoje está instalada uma passarela

A ANTIGA Escola Jesuína Costa Amorim dará lugar será substituída por um complexo escolar de grande porte, com 12 
salas de aula 

O prefeito Edimilson 
Eliziário anunciou nes-
ta semana um conjunto 
de obras importantes 
já viabilizadas, que, 
segundo ele, serão li-
citadas (contratadas) 
até o final deste ano 
em Rio Bananal. Entre 
as ações anunciadas, 
estão a construção de 
uma escola de grande 
porte e de uma nova 
ponte sobre o rio Ba-
nanal, com o objetivo 
de melhorar o fluxo de 
veículos e desafogar o 

trânsito em pontos crí-
ticos dos núcleos urba-
nos da cidade. 

De acordo com Edi-
milson, o novo comple-
xo escolar será constru-
ído em São Sebastião, 
em substituição à antiga 
escola Jesuína Costa 
Amorim, que tem cer-
ca de 70 anos de exis-
tência. “Será uma das 
maiores, senão a maior 
escola de Rio Bananal, 
com instalações moder-
nas, para proporcionar 
ensino de qualidade, 

conforto e segurança 
aos nossos alunos e 
professores”, adianta o 
prefeito. 

Com investimento 
que pode chegar a R$ 
12 milhões, a ser custe-
ado parte pelo Municí-
pio e parte pelo Gover-
no do Estado, a escola 
terá 12 salas de aula 
destinadas ao Ensino 
Fundamental, além de 
outras dependências. A 
obra será licitada ainda 
neste ano. 

Também para São 

Sebastião, o prefeito 
Edimilson anunciou a 
construção da Capela 
Mortuária, que é uma 
reivindicação antiga 
dos moradores do bair-
ro. A obra será execu-
tada com recursos pró-
prios do Município no 
local onde funcionava 
o Destacamento Poli-
cial Militar (DPM) de Rio 
Bananal. 

O DPM, por sua vez, 
terá uma nova sede, 
que também será cons-
truída pela Administra-

ção Municipal, como 
forma de apoiar a atu-
ação da Polícia Militar 
na segurança pública 
do município, ao lado 
do prédio do Ministério 
Público (MP), na região 
central da cidade. 

Ainda na área da 
Educação, Edimilson 
Eliziário anunciou a re-
forma e ampliação da 
escola da comunidade 
de Santa Rita, no inte-
rior do município. Já a 
comunidade de Prima-
vera receberá um cam-

po de grama sintética 
do projeto Bom de Bola, 
destinado à prática do 
futebol soçaite. Ambas 
as obras, conforme o 
prefeito, estão assegu-
radas e sairão do papel 
ainda neste ano. 

Nova ponte
A nova ponte sobre 

o rio Bananal, segundo 
explicou o prefeito, será 
erguida entre a Rua 
João Cipriano e a Ave-
nida 14 de Setembro, 
na altura do armazém 
da Fracarolli Café (Ze-
zinho Fracarolli), onde 
hoje está instalada uma 
passarela. 

“Trata-se de uma 
intervenção necessária 
para evitar congestiona-
mentos e garantir maior 
fluência ao trânsito de 
veículos em pontos 
considerados críticos 
dos núcleos urbanos da 
cidade”, justificou Edi-
milson. 

Para dar lugar à pon-
te, a estrutura da passa-
rela será removida para 
outro local na cidade 
onde a sua utilização for 
mais necessária para 
moradores que preci-
sam diariamente atra-
vessar a pé de um lado 
a outro do rio.
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Secretário de Estado da Educação visita 
Governador Lindenberg

www.JORNALNORTECAPIXABA.COM.BR

Câmara Municipal de Rio Bananal
Estado do Espírito Santo

Vitor de Ângelo foi recebido no município pelo 
prefeito Leonardo Finco e o vice Tadeu Souza. 

O Município de Go-
vernador Lindenberg 
recebeu na última sex-
ta-feira (23) a visita do 
secretário de Estado 
da Educação, Vitor de 
Ângelo, que está per-
correndo os municípios 
capixabas para discutir 
a atual conjuntura do 
setor a nível estadual e 
municipal. 

Vitor de Ângelo foi 

recepcionado no audi-
tório do Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social (CRAS) pelo pre-
feito Leonardo Finco, 
o vice-prefeito Tadeu 
Souza e o secretário 
Municipal de Educação, 
Valter Herpis Junior. 

Na ocasião, alunos 
do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento 
de Vínculos do distrito 

de Novo Brasil realiza-
ram apresentações mu-
sicais. 

O prefeito Leonardo 
Finco aproveitou a visita 
para apresentar deman-
das e necessidades do 
município na área da 
Educação, ressaltando 
a forte parceria que já 
existe entre a Adminis-
tração Municipal e o 
Governo Estadual.

O SECRETÁRIO recebeu homenagens e ouviu demandas e necessidades 
de Governador Lindenberg na Educação
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Programa Produtor e Cidadão Consciente 
sorteia prêmios em dinheiro em Rio Bananal

Sicoob Leste Capixaba inaugura 
duas novas agências no Sul da Bahia

Instituído pela Lei 
Municipal nº 1.565, de 
30 de março de 2022, o 
Programa Produtor e Ci-
dadão Consciente sorte-
ará no final do ano vá-
rios prêmios em dinheiro 
aos produtores rurais e 
contribuintes de Rio Ba-
nanal. A campanha, que 
visa estimular o cresci-
mento da arrecadação 
e o fortalecimento do 
comércio local, já está 
em andamento no muni-
cípio. Serão distribuídos 
R$ 60 mil em prêmios. 

O Programa é reali-
zado pela Prefeitura de 
Rio Bananal, por meio 
do Setor Tributário e do 
Núcleo de Atendimento 
ao Contribuinte (NAC), 

OBJETIVO é estimular o crescimento da arrecadação do município e 
fidelizar as compras no comércio local

O presidente da instituição, 
Nivaldo Casagrande, confirmou as 
inaugurações para esta sexta-feira 

(29) e sábado, dia 30 de julho.

Com o objetivo de 
ampliar sua atuação e 
o modelo cooperativis-
ta no Sul da Bahia, o 
Sicoob Leste Capixa-

O PRESIDENTE Nivaldo Casagrande confirmou as inaugurações para 
esta sexta-feira (29) e sábado, dia 30 de julho.

ba inaugura mais duas 
agências no Estado, 
desta vez em Itabuna 
e em Santa Luzia.

O município de Ita-

buna fica em uma re-
gião estratégica para 
o crescimento de ne-
gócios, é uma cidade 
polo no Sul da Bahia, 

que conta com cerca 
de 220 mil habitantes 
e tem forte potencial 
de desenvolvimento 
econômico, principal-
mente nos setores de 
comércio e serviços.

A nova agência, de 
547 metros quadra-
dos, está localizada na 
Avenida Comendador 
Firmino Alves, 184, no 
Centro da cidade, e 
será inaugurada nesta 
sexta-feira (29), às 19 
horas, com uma re-
cepção e cerimônia. O 
ponto de atendimento 
tem dois pavimentos 
com acessibilidade e 
plataforma elevatória.  

Primeira institui-
ção financeira

Em Santa Luzia, 
que fica na mesma re-
gião, a inauguração da 
primeira agência ban-
cária da cidade será 
neste sábado (30), 
com cerimônia às 10 
horas. A população 
ainda não tem acesso 
a produtos e serviços 
por meio de institui-
ções financeiras. A 
agência, moderna e 
com acessibilidade, 
conta com dois caixas 

de autoatendimento e 
está situada na Aveni-
da 2 de Julho, 477.

Destaque na eco-
nomia no município, a 
produção de cacau e 
café pode se desen-
volver ainda mais por 
meio dos recursos do 
Sicoob, que é uma das 
principais instituições 
que atuam com o cré-
dito rural no País.

A abertura das no-
vas agências aconte-
ce cerca de dois anos 
após o início do funcio-
namento da unidade 
de Ilhéus, também no 
Sul da Bahia. O presi-
dente do Sicoob Leste 
Capixaba, o ribanense 
José Nivaldo Casa-
grande, explicou que 
os novos cooperados 
vão poder contar com 
um portfólio completo 
de produtos e servi-
ços financeiros, como 
conta corrente, investi-
mentos, linhas de cré-
dito, cartões, previdên-
cia, consórcios, segu-
ros, entre outros, com 
taxas bem mais justas 
que as encontradas 
no mercado financeiro 
convencional.

“A proposta do Si-

coob é construir uma 
sociedade com mais 
cooperação, responsa-
bilidade social e justiça 
financeira. Quem se 
associa não é apenas 
um cliente: é um coo-
perado e, como dono 
do empreendimento, 
participa democratica-
mente das decisões e 
dos resultados finan-
ceiros – que são rein-
vestidos no desenvol-
vimento regional, em 
um círculo de prosperi-
dade socioeconômica. 
E é isso que queremos 
para Itabuna”, frisou o 
presidente.

O Sicoob Leste Capi-
xaba tem uma operação 
consolidada no Espírito 
Santo, onde está pre-
sente em 11 municípios 
no Norte do Estado e na 
Grande Vitória. “Busca-
mos a melhor maneira 
de atender as necessi-
dades financeiras dos 
nossos associados, ofe-
recendo participação na 
divisão dos lucros, in-
vestimento em recursos 
e projetos sustentáveis 
e no desenvolvimento 
das economias locais”, 
completou o Nivaldo 
Casagrande.

órgãos vinculados à 
Secretaria Municipal de 
Finanças. O objetivo é 
incentivar os produtores 
rurais a emitirem nota 
fiscal de venda de qual-
quer mercadoria produ-
zida em suas proprie-
dades. Os contribuintes 
locais, por sua vez, são 
estimulados a exigir 
a nota fiscal em suas 
compras no comércio 
ribanense e a manterem 
em dia o pagamento do 
Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Urbana 
(IPTU).  

“É mais um incen-
tivo para que os mora-
dores comprem no co-
mércio de Rio Bananal, 
que sofreu muito com a 

pandemia. Sempre que 
possível, dê preferência 
ao nosso comércio, pois 
dessa forma estaremos 
contribuindo com as fa-
mílias de nossa cidade”, 
orientou o prefeito Edi-
milson Eliziario.

O cidadão ou produ-
tor ribanense que parti-
cipar do Programa po-
derá ganhar até R$ 20 
mil, que é a premiação 
principal da campanha. 
Também serão sortea-
dos outros quatro prê-
mios, de R$ 10 mil, R$ 6 
mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 
mil, respectivamente, 
além de outros 20 prê-
mios de R$ 1 mil cada. 

Como participar
Os contribuintes já 

podem efetuar a troca 
de notas fiscais ou docu-
mentos equivalentes por 
cupons para concorrer 
aos sorteios. Os postos 
de troca funcionam no 
Setor Tributário, na sede 
da Prefeitura (de 11h30 

às 17h30), e no Núcleo 
de Atendimento ao Con-
tribuinte (NAC), locali-
zado na Avenida 14 de 
Setembro, 257, em São 
Sebastião, das 7h às 
16h30. 

O produtor rural terá 
direito a um cupom para 
cada R$ 1 mil em no-

tas fiscais de venda de 
produtos agrícolas emi-
tidos. Já o consumidor 
que adquirir produtos 
ou serviços no comércio 
de Rio Bananal recebe-
rá um cupom para cada 
R$ 100 em notas fiscais. 
Também terá direito a 
cupom (um para cada 

inscrição) o contribuinte 
que estiver com o paga-
mento em dia do IPTU.

O sorteio do Progra-
ma Produtor e Cidadão 
Consciente está marcado 
para acontecer no dia 29 
de dezembro de 2022, 
às 19 horas, na área de 
eventos da cidade.

Serão distribuídos
R$ 60 mil em prêmios; 
saiba como participar e 
concorrer aos sorteios.
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A Prefeitura de Go-
vernador Lindenberg im-
plantou nas unidades 
básicas de saúde do mu-
nicípio o Prontuário Ele-
trônico do Cidadão, uma 
ferramenta que auxilia e 
moderniza o acesso às 
informações e ao histórico 
de saúde dos pacientes. 

De acordo com o 
secretário Municipal de 
Saúde, Necica Oliveira, a 
medida agiliza os atendi-
mentos nas unidades de 
saúde e facilita o acesso 
dos pacientes na retirada 
de medicamentos na Far-
mácia Básica Municipal. 
O prontuário contém ano-
tações, exames, imagens 
e todos os procedimentos 

www.JORNALNORTECAPIXABA.COM.BR

Governador Lindenberg implanta prontuário 
eletrônico e agiliza atendimentos na Saúde

Unidades de saúde do 
município também passaram 

a contar com sistema de 
videomoni-toramento. 

médicos já realizados 
pelos usuários do serviço 
público de saúde, além 
outros documentos. 

Seguindo o plano de 
modernização do setor, a 
gestão do prefeito Leonar-
do Finco e do vice-prefeito 
Tadeu Souza também 
implantou sistema de se-
gurança com videomoni-
toramento em várias uni-
dades de saúde de Go-
vernador Lindenberg. A 
ação objetiva a vigilância 
patrimonial e a segurança 
de funcionários e pacien-
tes do município. Recebe-
ram o sistema as unida-
des do Centro da cidade 
e dos distritos de Novo 
Brasil, Moacyr e Morello, 

além do RAPS (Rede de 
Atenção Psicossocial), 
da Farmácia Básica e 
da sede da Secretaria 
Municipal de Saúde.

O PRONTUÁRIO eletrônico facilita e moderniza o acesso às informações 
e ao histórico de saúde dos pacientes

SISTEMA de Videomonitoramento instalado em várias unidades de saúde de Governador Lindenberg

ARQUIVO: Jovens ribanenses animados participaram da 9ª Corrida da 
Cerveja, em 1998

Adormecida há mais 
de 20 anos, a tradicio-
nal Corrida da Cerveja 
volta a ser realizada em 
Rio Bananal, no Norte 
do Estado. A 12ª edição 
do evento acontece na 
manhã deste domin-
go (31 de julho), com 
número limitado de 50 
participantes. Até o fe-
chamento desta edição, 
as inscrições ainda es-
tavam abertas, ao custo 
de R$ 100 por casal. 

Os competidores re-
cebem camisas perso-
nalizadas do evento e a 
inscrição dá direito ain-
da a almoço e música 
ao vivo, com três shows 
confirmados, na chega-
da da corrida. 

Os apreciadores da 
cerveja cumprirão um 
percurso de aproxima-
damente dois quilôme-
tros, com largada do 
Posto Santo Antônio e 
chegada no Posto An-
tares, em São Sebas-
tião. Entre a largada e a 
chegada, a corrida terá 
cinco pontos de para-
da e em cada um deles 
os participantes bebem 
uma lata de cerveja de 
355 ml.

O corredor que che-
gar em primeiro lugar 
leva um prêmio de R$ 1 
mil em dinheiro. Para o 
segundo e terceiro co-
locados, a premiação 
será em cerveja – cinco 
caixas de latão ao todo, 

três para o segundo lu-
gar e duas para o ter-
ceiro. 

A Corrida da Cerveja 
foi realizada pela última 
vez em Rio Bananal no 
ano 2000, portanto, há 
22 anos. Os comercian-
tes Antônio Brunholi e 
Antônio Câmara deci-
diram reeditar o even-
to, com incentivo e total 
apoio do empresário 
Vanderson Carmina-
ti (leia-se Armazém da 
Cerveja, Ello Superata-
cado e Rede Antares de 
postos de combustíveis). 

As inscrições para a 
corrida podem ser feitas 
diretamente com os or-
ganizadores Antônio Bru-
nholi e Antônio Câmara.

Após mais de 20 anos, 
Corrida da Cerveja volta a 
ser realizada em Rio Bananal
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